
Eventos do Curso 

O Curso de Odontologia, assim como a Escola 
de Saúde da Uninorte, promovem diversos 

eventos ao longo do semestre com o intuito de 
integrar e capacitar alunos e professores. 



Com sua primeira edição no ano de 2016, O evento 
buscou, acima de tudo, estimular a educação inter 

profissional e a humanização entre os estudantes de 
Odontologia e Fonoaudiologia, possibilitando a 

formação de profissionais sensíveis às necessidades 
psicológicas, sociais e físicas do indivíduo, no contexto 

de sua comunidade local, resultando em benefícios 
contínuos e duradouros para o Estado do Amazonas, 

que contará com profissionais com uma formação 
diferenciada e atentos às necessidades reais do Estado 

na área da saúde. 
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Gincana Odontológica 

Evento destinado aos finalistas do ano de 2016 para que, por 
meio de atividades lúdicas e jogos, os alunos pudessem 
lembrar conceitos estudados ao longo da graduação. 

A gincana foi realizada na quadra de esportes da Unidade 13 
e contou com a presença de professores convidados de outras 

instituições. 
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Acolhida aos Alunos 

Todos os anos, na primeira semana de aula, os alunos 
veteranos Uninorte participam de uma palestra para que 

recebam as boas vindas. Este ano, a palestra foi sobre 
Estética do Sorriso e aconteceu em dois horários dia 17/02, no 

auditório da Unidade 1.  
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A Jornada Pedagógica do 1º semestre de 2017 aconteceu em 
Janeiro deste ano e teve duração de 3 semanas, onde os docentes 
participaram de palestras e cursos de formação e reciclagem com 

ênfase em metodologias ativas. As metodologias ativas são 
metodologias de ensino baseadas na teoria construtivista, de Jean 

Piaget (1896–1980), que propõe ao aluno que participe 
ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, 
a pesquisa em grupo, o estimulo a dúvida e o desenvolvimento do 

raciocínio, entre outros procedimentos. 

Jornada Pedagógica 



As principais técnicas exploradas neste ano foram:  
 

Oficina Pedagógica de Estudo de Caso 
Oficina Pedagógica de Problematização 

Simulação e construção de roteiros 
Aprimorando o Debriefing 

Projeto HEGA (Health Science Granular Academics) 
Avaliação Estruturada de Habilidades Clínicas com simulação (OSCE) 

Treino de Habilidades e Feedback 
Checklistno treinamento de habilidades 

MINI-CEX 
Feedback e técnica do OneMinute Preceptor 
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